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PRÍRODNÉ A HISTORICKÉ KRÁSY ČR , DRÁŽĎANY

TERMÍN: podľa požiadavky
CENA: cca 210 €
v cene je doprava autobusom, ubytovanie v hoteli na 3 noc s bufetovými raňajkami a 1večerou, plavba
do Drážďan s občerstvením, večera v stredkovekej krčme, prehliadky so sprievodcom CK
možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie
PROGRAM:
1.deň: odchod zo Slovenska v ranných hodinách, po príchode do Kroměříže prehliadka dominantného Arcibiskupského
zámku – pamiatky Unesco /reprezentatívne interiéry, sály, súkromné apartmány, knižnice/, Kvetnej záhrady, ktorá patrí
k najvýznamnejším záhradníckym dielam v celosvetovom meradle, ponúka labyrinty zelených stien, 244 m dlhú Kolonádu, dva historické skleníky, Rotundu, kvetinovú a sochársku výzdobu. Prechádzka v Zámockej záhrade, prehliadka
historického centra – Lunety Maxa Švabinského, radnica... Pokračovanie do Olomouce, prehliadka historického centraHorné a Dolné nám., Stĺp Najsv. Trojice – pamiatka Unesco, Kostol sv. Morica, Kostol sv. Michala, radnica s Orlojom,
barokové kašny.., odchod do Jičína, ubytovanie, večera
2.deň: raňajky, odchod do najväčšieho a najdivokejšieho skalného mesta v strednej Európe – Adršpašsko-teplických
skál. Fascinujúce zákutia so skalnými vežami, hlbokými tiesňavami, vodopádmi a jazierkami, úžasné výhľady do širokého okolia, plavba po skalnom jazierku. Cestou na hotel zastávka v rázovitej krčme, kde sa po prekročení prahu ocitnete v stredoveku. Posilníte sa stredovekými špecialitami pripravenými na otvorenom ohni, ktoré sa je rukami,
pripravte sa na šokujúce stredoveké prostredie a drsný „slovník“. Od 19,00 hod. začína unikátny program: fakír
s hadom, ohňová show, súboje, upaľovanie čarodejníc, oslovia vás žobráci a tanečnice, po celý večer hrá dobová živá
hudba, návrat na hotel
3.deň: raňajky v balíčku, skoro ráno odchod do Děčína, nalodenie, plavba do Drážďan Českosaským Švajčiarskom
s krásnymi prírodnými scenériami so starými hradmi a pevnosťami okolo Bad Schandau, pod pevnosťou Konigstein,
okolo zámku Pilnitz až do centra Drážďan. Prehliadka centra mesta, nalodenie, cestou do Děčína zastávka v Hřensku.
Plavba loďou Poseidon alebo Bohemia, s reštauráciou, barom, salónikom, nekrytá slnečná paluba. Počas plavby obed
formou 3-chodového menu, ochutnávka saských vín, večera formou bufetu, lodný sprievodca a živá kapela. Po návrate do Děčína ubytovanie
4.deň: raňajky, odchod na Slovensko, cestou zastávka v „striebornej“ Kutnej Hore – pamiatke Unesco, prehliadka:
historické centrum, Vlašský dvor, Chrám sv. Barbory, Kostnica..., návrat do Prievidze

